Schriftelijke vraag aan het college
(Art. 33, Reglement van Orde)
Aan de voorzitter van
Datum

de raad van de gemeente Hulst

8 januari 2021
Indiener(s)Groot Hontenisse

Onderwerp: Parkeerplaats Bezoekerscentrum Het Verdronken Land van Saeftinghe, Emmadorp
Portefeuillehouder: JF. Mulder
Vraag: Is het college op de hoogte van de geplaatste borden bij het Bezoekerscentrum ?
Kan het college zich vinden in deze beperking voor personenauto’s en verbod voor campers ?
Is het college het met Groot Hontenisse eens dat dit geen goede zaak is voor het tonen van
gastvrijheid van met name de totale locatie Emmadorp ?
Hoe verhoudt dit zich volgens het college ten opzichte van onze inzet om ankerplaatsen te creëren ,
te verbeteren, en ten opzichte van Versterk de Scheldekust en project Grenspark Groot Saeftinghe ?
Wat betekent het afsluiten van deze parkeerplaats voor de veiligheid van de omgeving ?
Is het college het met Groot Hontenisse eens dat activiteiten, ondernemers, organisaties zich op
een dergelijke aantrekkelijke plaats beter elkaar kunnen versterken door samenwerking ?
Heeft het college actie ondernomen of gaat het college actie ondernemen om tot een gastvrije
oplossing te komen ?
Aanleiding voor de vraag: Op een bord bij het parkeerterrein van het Bezoekerscentrum staat dat
het parkeerterrein uitsluitend voor bezoekers van het Bezoekerscentrum Saeftinge bedoeld is. Ook
verboden voor campers.
Eventuele toelichting:
Er wordt hard gewerkt door onze gemeente om een aantrekkelijke gemeente te zijn om te wonen,
maar zeker ook om te bezoeken. De mogelijkheden hiervoor te Emmadorp zijn een pareltje langs
onze Scheldekust. Ankerplaatsen zijn ontmoetingsplaatsen, plaatsen om te genieten van het mooie
wat onze streek te bieden heeft. Daar hoort gastvrijheid bij. Het afsluiten van de parkeerplaats
voor niet bezoekers van het Bezoekerscentrum is een slechte zaak. Zelfs wanneer het
Bezoekerscentrum gesloten is, gelden de verboden. De parkeerplaats bij het Bezoekerscentrum is
een deel van de gastvrijheid op deze ankerplaats. Het draagt tevens bij aan de verkeersveiligheid
van de omgeving. Gebruik van de parkeerplaats ook voor niet-bezoekers van het Bezoekerscentrum
draagt bij aan de kwaliteit van deze omgeving, aan het gastvrij zijn. Afsluiten van de parkeerplaats
doet daaraan helaas afbreuk.
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